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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                       Σ Υ Ν Ε ∆ Ρ Ι ΑΣ Η    30/3/2016 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   ΑΡΙΘΜ.  76  
 
Πρακτικό της µε αριθµό 9ης/30.3.2016,  συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου του ∆ήµου Καισαριανής, την 30η του µηνός ΜΑΡΤΙΟΥ του έτους 
2016.    
 
Στην  Καισαριανή  σήµερα,30/3/2016, ηµέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα  19:00 µ. µ , 
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καισαριανής  συνήλθε σε τακτική δηµόσια 
συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα οδός Βρυούλων και Κλαζοµενών , 
ύστερα από την µε αριθµό πρωτ.  3393/24.3.2016, πρόσκληση  του 
Προέδρου του,  που επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87). 
 
∆ιαπιστώθηκε πως υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο είκοσι 
επτά (27) µελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση τα είκοσι πέντε(25) µέλη και 
ονοµαστικά οι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ 
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι                                        ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
                                       
                                                                        

    Κατηµερτζής Γεώργιος  Πρόεδρος ∆.Σ.           
 
  1. Πολυχρονάκης Συµεών 1. Καµπάκας Αντώνης 
  2. Γεωργοπούλου Κανέλλα 2. Ιωαννίδης Θεόδωρος 
  3. Περρής Ιωάννης  
  4. Γαβριλάκης-Μπαµπάς Κων/νος  
  5. Καραβασίλης Εµµανουήλ  
  6. Χριστοφής Μιχαήλ   
  7. Χατζηδηµητράκης   Αργύριος  
  8. Κολοβού Κων/να  
  9. Τσιτσιρίδης Ιωσήφ  
10. Παπαγιάννης Ιωάννης  
11. Αξιώτης Χρήστος  
12. Βεχλίδη Μαρία   
13. Εξαρχόπουλος Αθανάσιος   
14. Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα    
15. Βασιλάκη Αικατερίνη  
16. Κοντόσταυλος Γεώργιος  
17. Κατσαρέλης Νικόδηµος  
18. Σοφιανόπουλος  Γεώργιος  
19. Γαβρίλης  Γεώργιος  



20. Βούρλος ∆ηµήτρης  
21. Λυκούδης Αλεβίζος  
22. Βοσκόπουλος Χρήστος  
23. Αντωνόπουλος ∆ηµήτρης  
24. Μαζαράκη Έλλη  
25.   
26.   
 
 
     Στην συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο  ∆ήµαρχος κ.   Σταµέλος Ηλίας   
και η δηµοτική υπάλληλος Φιλοπούλου Στέλλα για την τήρηση των πρακτικών 
της συνεδρίασης. 
 
 

ΘΕΜΑ:  Συζήτηση και λήψη απόφασης για την µετονοµασία της Πλατείας 
Αναγεννήσεως και οδών της Καισαριανής. 
 
 
Ο κ. Πρόεδρος ο οποίος εισηγείται το πιο πάνω θέµα της  ηµερήσιας 
διάταξης θέτει υπόψη των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την εισήγηση  
του Αντιδηµάρχου τεχνικών υπηρεσιών και περιβάλλοντος κ. Περρή 
Ιωάννη  η οποία έχει ως εξής : 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 24/3/2016 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                                          ΑΡ.ΠΡΩΤ.:3390 
 
 
                  ΕΙΣΗΓΗΣΗ  ΠΡΟΣ ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
 
  ΘΕΜΑ: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την µετονοµασία της Πλατείας 
Αναγεννήσεως, και οδών της Καισαριανής.          
                       

• Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο της Καισαριανής, αποδίδοντας φόρο τιµής 

στον ∆ήµαρχο Παναγιώτη Μάκρη, πραγματικό σύμβολο της 

ηρωικής μας πόλης και των αγώνων της, ολόκληρου του λαϊκού 

κινήματος προτείνεται να αποφασίσει την µετονοµασία της Πλατείας 

Αναγεννήσεως σε Πλατεία ∆ήµαρχου Παναγιώτη Μάκρη. 
 

«Ο Παναγιώτης Μακρής γεννήθηκε στο Μπισχίνι της Ολυµπίας τον 
Νοέµβρη του 1917. Το 1931-32  στη Ζαχάρο οπού µεγαλώνει ο 
Παναγιώτης Μακρής, οι αγώνες των σταφιδοπαραγωγών καταστέλλονται 
µε αιµατοχυσία, όπως και οι απεργίες των ναυτεργατών στην Καλαµάτα 
την ίδια περίοδο. Οι εικόνες αυτές, η διαφωτιστική δράση πρωτοπόρων 
φοιτητών, καθώς και οι αφηγήσεις των ναυτικών για τα επιτεύγµατα του 



πρώτου σοσιαλιστικού κράτους, οδηγούν τον νεαρό Παναγιώτη Μακρή 
στη γνωριµία µε τη διδασκαλία του Μαρξισµού-Λενινισµού.  

 Το 1935 γίνεται µέλος της Οµοσπονδίας Κοµµουνιστικών Νεολαιών 
Ελλάδας (ΟΚΝΕ). Ένα χρόνο αργότερα, το 1936, εγκαθιδρύεται η 
δικτατορία του Μεταξά. Βγαίνει έτσι για πρώτη φορά στην παρανοµία.  
Το 1937 εκλέγεται εκπρόσωπος της περιοχής του στη συνδιάσκεψη της 
ΟΚΝΕ στην Καλαµάτα.                                                                                                 
∆ουλεύει δραστήρια και πολύ σύντοµα φτιάχνει τον πρώτο 
αντιφασιστικό πυρήνα στην περιοχή. Τελειώνοντας το γυµνάσιο µπαίνει 
στη σχολή ασυρµατιστών του Ναυτικού. Είναι ιδρυτικό µέλος της 
Αντιφασιστικής Οργάνωσης Αεροπορίας (Α.Ο.Α).                                                               
Συµµετέχει επίσης ενεργά στην πατριωτική-δηµοκρατική εκδήλωση του 
Απρίλη του '44 για τη δηµιουργία Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας µε 
βασικό πυρήνα την Κυβέρνηση του βουνού (Π.Ε.Ε.Α).                                          
Με τη διάλυση των Ενόπλων ∆υνάµεων από τους Εγγλέζους, 
φυλακίζεται σε στρατόπεδο συγκέντρωσης, όπου και θα κρατηθεί µέχρι 
και το 1946.Επιστρέφει στην Ελλάδα το 1946 και εντάσσεται στο ΚΚΕ. 
Συλλαµβάνεται σύντοµα από το αστικό µεταδεκεµβριανό κράτος και 
εξορίζεται το 1948 στην Ικαρία, Μακρόνησο, Αη Στράτη. Αφήνεται 
ελεύθερος το 1961. Στέλνεται µε χρέωση από το κόµµα στην 
Καισαριανή για να αναλάβει οργανωτική δουλειά. Εκλέγεται 
γραµµατέας της Ε∆Α Καισαριανής µέχρι το 1965.  
Το 1964 ορίζεται υποψήφιος ∆ήµαρχος Καισαριανής και εκλέγεται 

πανηγυρικά µε ποσοστό 64%. Λίγες µόλις ηµέρες µετά την ορκωµοσία 
του το αστικό κράτος τον θέτει σε 20ήµερη αργία για την αγωνιστική 
του στάση. Κατά τη διάρκεια των Ιουλιανών τίθεται ξανά σε τρίµηνη 
αργία.  
Στις 21 Απριλίου 1967 συλλαµβάνεται από τη Χούντα και 

εκτοπίζεται στα Γιούρα - Λέρο µέχρι το τέλος του 1970.  
Το 1973 γίνεται αναπληρωµατικό µέλος ΚΕ του ΚΚΕ µέχρι το 1986.  
Μετά τη µεταπολίτευση, επανεκλέγεται ∆ήµαρχος Καισαριανής το 

1975-1978-1982-1986, συνολικά 26 χρόνια. Με τη στάση του αναδεικνύεται 
σε πραγµατικό σύµβολο της πόλης και των αγώνων της, ολόκληρου του λαϊκού 
κινήµατος. Είναι µπροστάρης σε κάθε µικρό και µεγάλο λαϊκό πρόβληµα. 
Ξεχωρίζουν το διάστηµα αυτό οι πολύχρονοι αγώνες για την αποµάκρυνση της 
Σκοπευτικής Εταιρίας από τον ιερό χώρου του Σκοπευτηρίου της Καισαριανής, 
για την κατασκευή των σχολείων της πόλης, για την κατοχύρωση ελεύθερων 
χώρων ενάντια στα διάφορα συµφέροντα, για τη δηµιουργία σύγχρονων 
υποδοµών στην πόλη. Οι αγώνες αυτοί γνωρίζουν ευρεία απήχηση και 
αναγνώριση. 

 
 
 



∆ιετέλεσε αντιπρόεδρος της ΚΕ∆ΚΕ και της ΤΕ∆ΚΝΑ»  
• Με απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 28/4/2011εγκρίθηκε η 

µετονοµασία των οδών:                                                                                                                      
Η οδός ΛΥ∆ΙΑΣ σε ΑΡΗ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗ.                                                                       
Η οδός ΤΖΩΝ ΚΕΝΕΝΤΥ σε ΕΥΤΥΧΙΑΣ ΜΟΥΡΙΚΗ. 

Οι αποφάσεις αυτές δεν έχουν υλοποιηθεί.                                                 
Είχαν εγκριθεί από Αποκεντρωµένη και είχε απορριφθεί  η προσφυγή 3 
κατοίκων για την µετονοµασία της οδού Λυδίας.                                     
Προτείνεται  να υλοποιηθεί η απόφαση µετονοµασίας των οδών:                                                     
Η οδός Λυδίας σε Άρη Βελουχιώτη.                                                                        
Η οδός Τζων Κένεντυ σε Ευτυχίας Μουρίκη. 
 
 

• Να πάρουµε απόφαση :                                                                                                
Η οδός   Βασιλέως Αλεξάνδρου να µετονοµαστεί σε Στρατηγού 
Στέφανου Σαράφη.  

 
 «Ο Στέφανος Σαράφης γεννήθηκε στα Τρίκαλα το1890, εισήλθε αρχικά στη 
Νοµική Σχολή, εγκατάλειψε τις σπουδές του και εντάχτηκε εθελοντικά στον 
Ελληνικό Στρατό επηρεασµένος από κοινωνικός και εθνικούς αγώνες της 
εποχής. Με τη συγκρότηση του Γενικού Στρατηγείου του ΕΛΑΣ ανέλαβε 
Στρατιωτικός Αρχηγός και από τη θέση αυτή προσέφερε στον 
εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα του λαού µας». 
 

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ                                                                                                 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ 

 
 
                                            ΠΕΡΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
 

 
 

Κατόπιν αυτών ο κ. Πρόεδρος καλεί τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για 
την λήψη σχετικής απόφασης 

                        

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την πιο πάνω εισήγηση  
Μετά από επισήµανση του κ.Βοσκόπουλου Χρήστου για την οδό της 
Βασιλέως Αλεξάνδρου σε Στρατηγού Στέφανου Σαράφη να βγει σε 
διαβούλευση 
 
 
 
 



ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Εγκρίνεται η  µετονοµασία 
  

• της Πλατείας Αναγεννήσεως σε Πλατεία ∆ήµαρχου Παναγιώτη 
Μακρή 

• Η οδός   Βασιλέως Αλεξάνδρου σε Στρατηγού Στέφανου Σαράφη 
 

 

 

Για αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται από εκείνους 
έλαβαν µέρος στην συνεδρίαση κ.κ. Πρόεδρος του ∆.Σ. και τους ∆ηµοτικούς 
Συµβούλους:  2)Πολυχρονάκης Συµεών 3) Γεωργοπούλου Κανέλλα 4) 
Περρής Ιωάννης  5) Γαβριλάκης-Μπαµπάς Κων/νος   6) Καραβασίλης 
Εµµανουήλ 7) Χριστοφής Μιχαήλ   8) Χατζηδηµητράκης   Αργύριος  9) 
Κολοβού Κων/να 10) Τσιτσιρίδης Ιωσήφ   11) Παπαγιάννης Ιωσήφ 12) 
Αξιώτης Χρήστος 13) Βεχλίδη Μαρία 14) Εξαρχόπουλος Αθανάσιος 15) 
Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα  16) Βασιλάκη Αικατερίνη 17)Κοντόσταυλος 
Γεώργιος 18) Κατσαρέλης Νικόδηµος  19) Σοφιανόπουλος ∆ηµήτριος 20) 
Γαβρίλης Γεώργιος 21) Βούρλος ∆ηµήτριος  22) Λυκούδης Αλεβίζος 23) 
Βοσκόπουλος Χρήστος 24) Αντωνόπουλος ∆ηµήτριος 25) Μαζαράκη Έλλη.  
 
 
 
 
 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ    31/3/2016 
Ακριβές αντίγραφο για χρήση της Υπηρεσίας 

   
   
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 
 
 
 
 

ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 


